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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

ماراثون التمكين..!!

benanaam@gmail.com

)نرجس(
قال ابن سينا ) من كان له رغيفان فليجعل أحدهما في شم 

النرجس،،ألن الخبز غذاء االبدان ، والنرجس غذاء الروح(

)مقياس(
المعيارالصحيح للرجل هو مخبره المظهره، ومقياس 

الرجال عقولهم،ومقياس العقول األعمال.
    قال الشاعر :

وماينفع الغلمان حسن وجوههم
إذا كانت األغراض غير حسان

)إحذر(
البارود الفاسد...يجعل العدو على مقربة منك..!!

)حقد(
قلب اإلن��س��ان الجاهل ،أوضعيف اإلي��م��ان ،تربة خصبة 
ي��ت��رع��رع ف��ي��ه��ا ال��ح��ق��د..وت��ن��م��و عليها أك��ث��رم��ن نبتة 

شيطانية...!!!

)المعرفة(
أبحث عن المعرفة ألن المعرفة التبحث عنك...وأبواب 

المعرفة التحصى..أما المفتاح فواحد..!!

)أمل(
أنت فقير....إذا لم يكن لديك أمل..!!

المؤكد أن رئاسة الجمهورية متضخمة بالعديد 
من الترشيحات لموجة من األسماء المطلوب 
تمكينها من مواقع ليست شاغرة وإنما مطلوبة 
ل��وزراء بتوجهات حزبية وجهوية لسان حالها 

“من يصعد إلى الجبل يجلس حيث يشاء”.
والواقع  أن الصعود إلى الجبل الي��زال صعودًا 
بالحالة الثورية المأزومة أو بالتسوية السياسية 
التي تتعرض للضرب والطرح والقسمة الظيزى.. 
وعلى المتضرر أن يذهب إلى مكان قصي بعد أن 

يسجل اسمه في قوائم اإلقصاء واالخصاء.
السباق على أشده رغبة في التمكن من المناصب 
المشغولة والمستحدثة لزوم إثبات أن في اليمن 
كعكة قابلة للقسمة على كل الجائعين إلى مناصب 
ليس مهم أن تكون كبيرة وإنما أن تكون حساسة 

وتضمن سباق التمكين.
ومن غير المعروف كيف سينتهي السباق على 
قرارات نشرة التاسعة في فضائية اليمن.. لكن 
المؤكد هو حضور عبارة علي ولد زايد “ما رزق 
يأتي لجالس” والمعنى أن أكثر المرشحين دعمًا 
لوجستيًا من األحزاب ومراكز النفوذ سيقضون 
نحبهم.. وال عزاء لمن ينتظر.. فيما سيواصل 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام تمثيل دور الضحية 
مكتفيًا بفتح باب التسجيل  لمن لحقتهم تهمة 
العمل مع النظام السابق.. مع أن النظام الالحق 

“رأس وجذع وأطراف” كله نظام سابق.
والمفارقة المثيرة للدهشة أن الوزراء الفاشلين 
والفاسدين ينتظرون نتائج ترشيحاتهم على 
قاعدة “هذا من شيعتي” فيما الشعب ينتظر 
تغيير ال����وزراء ال��ذي��ن فشلوا وأف��س��دوا. غير 
أنهم.. يملئون أيديهم بالوعد أنهم في حكومة 
“ال مساس” وال مسألة.. ال من الرئيس وال من 
البرلمان.. يعني ممنوع االقتراب وال بأس من 

التصوير..!!
وعلى المتضرر أن يلجأ للقضاة المشغولين  
بمعركتهم مع المحامين حول كراسي مجلس 

القضاء و»ال حذر من قدر«..!!

أصحاب 
كبش 

موفمبيك ..

 محمد أنعم
< تعرفون بالطبع القصة الدراماتيكية 
التي ت��روى شعبيًا وتقول : ان مهمشًا 
من أصحاب البشرة السوداء كان يتناول 
ال��ق��ات ذات ي��وم وزوج��ت��ه ب��ج��واره في 
كهف بقرب احدى القرى اليمنية والذي 
يتخذ منه منزاًل ألسرته كبقية أبناء هذه 

الفئة..
وبعد ان بدأ تأثير القات قال لزوجته 
منتشيًا : غدًا سأبيع المسجلة واشتري 
لت الزوجة وقد أغضبها  كبشًا.. فتساء
ه���ذا ال���ق���رار.. ل��ك��ن أي���ن س��ت��رب��ط ه��ذا 
الكبش.. فرد عليها واشار بيده الى مكان 

بجوارها .. 
فقالت بزعل: لن اسمح لك بربطه هنا.. 
فتشاجرا، وفي تحد قالت الزوجة : هذا 
المكان حقي وال يمكن ان تربط الكبش 
فيه وسأمدد برجلي هكذا.. غضب الزوج 
 فأسه ووجه ضربة قوية الى 

َ
وفورًا أخذ

ق��دم زوج��ت��ه.. واقسم يمينًا أال ُيربط 
الكبش إال بهذا المكان.. 

تظهر هذه القصة ان تفكير صاحب 
الكهف ال���ذي يعيش فقيرًا ومنبوذًا 
وطريقة معالجته للخالف غير المبرر 
مع زوجته ال يختلف عن تفكير قيادات 
االحزاب المتحاورة في فندق موفمبيك.. 
ال تسخروا او تلوموا أخانا المهمش بطل 
القصة الذي كسر قدم زوجته بالفأس 
ألن��ه اختلف معها على ال��م��ك��ان ال��ذي 
سيربط فيه الكبش الذي لم يتم شراؤه 
بعد.. ولكن اسخروا ولوموا والعنوا ايضًا 
االحزاب التي تتصارع اليوم على ضمانات 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
واصبح كل واحد منهم يحمل أكثر من 
فأس يضرب به الشعب.. فيما مخرجات 
مؤتمر الحوار غير موجودة، وفي علم 

الغيب، مثلها مثل الكبش..
انصحوا ه��ذه االح���زاب )المشعبة(.. 
أواًل.. أن ي��ت��ف��ق��وا او ي��ت��واف��ق��وا على 
مخرجات ال��ح��وار قبل االقتتال على.. 
من.. والى متى.. وكيف.. سيتم تنفيذ 
المخرجات.. فقد تمادى هؤالء في العبث 
بحياة الشعب وزج��ه في ح��روب تشبه 
مآسي حلبات المصارعة التي اقامها 
السادة في روما ليتقاتل عليها شباب 

طبقة العبيد.. 
يا الله..!! ما أحوج الشعب اليمني اليوم 
الى سبارتاكوس.. يا الله ارحمنا.. فهاهم 
أصحاب موفمبيك.. ساسة.. رجال دين.. 
مثقفون.. عسكريون.. تجار.. يذكرونا 
بنفس مشاهد حوارات سادة روما وهم 
بمقصوراتهم يتناولون ألذ المأكوالت 
ويجمعون االم��وال.. فيما دماء الشعب 
تسفك بوحشية داخل حلبة مصارعة لن 

يولد فيها نبي بعد اليوم.. 
ي��ارب.. لقد خلقت سبارتاكوس ألهل 
روما في قديم الزمن لينقذهم.. اليوم 
ن��ت��وس��ل ال��ي��ك ان ت��ج��ود أله���ل اليمن 

بسبارتاكوس في آخر الزمن..

ت الذكرى الثانية للتوقيع على المبادرة الخليجية والتزال 
ّ
 حل

الخطبة هي الخطبة.. النقاط المستحدثة باقية.. جامعة صنعاء 
وملعب نادي الشعب وحديقة مارس بيد الفرقة المنحلة.. الخيام 
قائمة.. الحصبة موحشة »بزنابيل الشيخ«.. والتخريب مقّيل 
وسامر في تعز.. والحصانة انتقلت من الشارع الى موفمبيك.. 

وحتى ال نكون جاحدين البد أن نذكر جديد العامين والمتمثل 
بشحنات أسلحة ال حد لها وال ع��دد.. وأيضًا انتشار الموت أبو 
دراجة وعمليات ارهابية وحرب دماج وعزاء في كل بيت ومقيل..
الغريب أن هناك من يسعى ويبذل جهودًا إلطالة أمد المبادرة 

من خالل عرقلة إنجاز استحقاقات بنودها!!

أخطر األسلحة..!!
 الجميع أصبحوا متخوفين من الدراجات 
النارية خصوصًا بعد ان غدت وسيلة موت 
م��ؤك��دة، حيث ك��ان الكثير م��ن ضحاياها 
نتيجة أح����داث م���روري���ة، أم���ا اآلن فقد 
ضيف لها مهمة أخرى لحصد األرواح من 

َ
أ

خ��الل استخدمها أداة سريعة لعمليات 
االغتياالت.

سؤال المواطن البسيط هو : لماذا تتجاهل 
وزارة الداخلية وحكومة الوفاق ما تقوم به 

الدراجات النارية بحق أرواح اليمنيين؟!
هل يعني أن هناك تعمدًا البقاء هذه اآلداة 
سالحًا لتصفية الحسابات، وخلط األوراق، 

وقصف األعمار..؟!
نتمنى على االجهزة االمنية المكلفة بنزع 
السالح من المدن ان ت��درج »الموترات« 
ضمن مهامها باعتبارها أخطر األسلحة 

الفتاكة..!!

الزميل الشرعبي يستغيث
اإلع������الم������ي س��ع��ي��د 
الشرعبي يوجد حاليًا في 
العاصمة األردنية عّمان 
الستكمال عالجه، حيث 
ق��رر ل��ه األط��ب��اء عملية 
ثانية بالقلب في الوقت 
الذي يعاني من ظروف 
مادية صعبة..نأمل من 
ق��ي��ادات ال��دول��ة النظر 

بعين االعتبار لحالة الزميل والتوجيه بعالجه 
على حساب الدولة نظرًا للجهود المتواصلة التي 

مازال يقدمها خدمة للوطن.

المؤتمر يكرم الجعدبي
ينظم صحفيو واع��الم��ي��و 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني، حفاًل تكريميًا 
للزميل جميل الجعدبي )مدير 
تحرير المؤتمرنت(، وذل��ك 
بمناسبة حصوله على جائزة 
المركز الدولي للصحفيين في 
الصحافة االستقصائية للعام 

2013م.
وس��ت��ق��ام االح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
يحضرها ق��ي��ادات المؤتمر 

والتحالف الوطني والعديد من 
الزمالء الصحفيين واإلعالميين وقيادات نقابية، 
يوم األحد الموافق 1 ديسمبر، بمقر المركز 

اإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام.

وفاز الصحفي اليمني وعضو 
ليمنيين  نقابة الصحفيين ا
جميل ال��ج��ع��دب��ي،  بجائزة 
المركز ال��دول��ي للصحفيين، 
ضمن أفضل خمسة مشاريع 
صحفية استقصائية استخدم 
فيها ال��وس��ائ��ل اإللكترونية 
الحديثة في تغطية قضايا 
ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة، وش���ارك 
فيها أكثر م��ن 26 صحفيًا 
من 6 دول عربية اختيروا 
للتنافس على جوائز المركز من 
أصل أكثر من 60 صحفيًا تقدموا للتدريب 
على برامج المركز الدولي للصحفيين في دورته 

لهذا العام.

عامان على المبادرة.. والخطبة  الخطبة


